REQUISITS GENERALS : Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil
(BOIB núm. 135, 1 d’agost)
Accés independent de l’exterior
Lluny de contaminació ambiental o risc per la salut
REQUISITS ESPECÍFICS (mínim 3 unitats- excepte art. 7 –Disposició addicional primera 1 a 3)
TIPOLOGIA DE CENTRES I
UNITAT 0-1 ANY
UNITAT 1-2 ANYS
UNITAT 2-3 ANYS
CONFIGURACIÓ
CENTRES DE TRES UNITATS
2,5 m2 /infant. Mínim 40m2
2,5 m2 /infant. Mínim 40m2
2 m2 /infant. Mínim 40m2
2
2
O MÉS
Espai diferenciat per canvi de bolquers, mínim 1,8 m
Espai diferenciat per canvi de bolquers, mínim 1,8 m
Espai diferenciat per al canvi de bolquers
Mínim 3 unitats, una per a cada
tram d’edat.

Altres Espais

CENTRES SINGULARS
Són centres ubicats:
Nuclis de població de menys de
2.500 habitants
Barriades de privació social
ubicades dins el nucli antic
Zona consolidada (que suposi
greu dificultat comptar amb
suficient superfície que permeti la
construcció o l’adaptació d’un
centre)

C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 69
educacioiuniversitat.caib.es

Visibilitat total
Visibilitat total
Bany per aula amb 2 lavabos i 2 inodors (pot ser
Espai diferenciat preparació d’aliments 1,8 m2
Espai diferenciat preparació d’aliments 1,8 m2
usat per dues aules, però cal 4 lavabos i 4 inodors).
Espai diferenciat amb aïllament acústic pel descans
Espai diferenciat amb aïllament acústic pel descans:
de nadons: 1,2 m2 /infant (un espai separat de la
8m2 totals (un espai separat de la zona de joc
zona de joc delimitat amb panells de metacrilat, fusta
delimitat amb panells de metacrilat, fusta o cortines,
o cortines, o de qualsevol altre material que faci que
o de qualsevol altre material que faci que estigui ben
estigui ben delimitat, per al descans dels nadons amb delimitat, per al descans dels nadons amb 1,2 m2
1,2 m2 mínim per infant i que permeti la seva total
mínim per infant i que permeti la seva total visibilitat)
visibilitat)
- Sala d’usos múltiples: 40 m2 per centres amb més d’1 unitat. Pot ser usada també com a menjador
- Espai adequat per a la preparació d’aliments i amb capacitat per als equipaments.
- Espai tancat per emmagatzemar medicaments i estris de neteja, no accessibles als infants.
- Cada dues aules ha de disposar d’instal·lació idònia per neteja de cos sencer (banyera, pica o plat de dutxa)
- Despatx, que pot servir com a secretaria, sala de reunions, direcció. Mínim 10 m 2.
- Més de 5 unitats: sala de professors de mínim 16 m2
- Pati:. 75m2 almenys 2 m2 per infant major d’1 any. Preferentment assolellat i amb porxos, arbres o similars que facin ombra.
- Cambra de bany d’ús exclusiu adults, separada de les aules i amb lavabo, inodor i dutxa.
- Instal·lacions de climatització.
- Espai diferenciat per als nadons, no accessible directament per als altres infants
- Una cambra de bany per a cada aula de 2-3 anys amb lavabo, inodor, i una instal·lació idònia per neteja de cos sencer
- Una aula per unitat, mínim 30 m2 i un mínim de 2m2 per infant.
- Sala d’usos múltiples de 30m2 (més d’una unitat).
- Espais oberts per als infants amb un mínim de 100m2 i almenys amb dos metres per infant.
- Despatx que pot servir com a secretaria o sala de reunions de mínim 10m2
- Bany de personal, amb lavabo, inodor i dutxa, separada de les aules.
- Sala de despatx, que pot servir com a usos de la sala de reunions o secretaria, mínim 10 m 2
establerts al Decret 23/2020 (BOIB núm. 135, 1 d’agost).

